
คู่มือการใช้งานป๊ัมฟีด EMAUX CTRL



คู่มือการตดิตั้งและการใช้งานสําหรับป๊ัมฟีด รุ่น    CTRL
ป๊ัมของคุณเป็นส่วนหน่ึงของรายละเอียดป๊ัมท่ีระบุในตารางต่อไปน้ี:

PVDF

รุ่น แรงดนั
 (บาร์)

อตัราการไหล
ลิตร / ชัว่โมง

สโตรก
ซีซี / สโตรก

การเช่ือมต่อ 
เขา้ / ออก (มม.)

การฝีดสูงสุด
สโตรก / นาที

CTRL4

12 4 0.42

4 / 6 160
10 5 0.52
8 6 0.63
2 8 0.83

CTRL7

16 6 0.33

4 / 6 300
10 10 0.55
5 15 0.83
1 18 1.00

CTRL20

5 20 1.11

8 / 12 300
4 25 1.39
2 38 2.11

0.1 54 3
บทนํา
ป๊ัมฟีดประกอบดว้ยชุดควบคุมท่ีมีอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์และแม่เหลก็และช้ินส่วนไฮดรอลิกท่ีสัมผสักบัของเหลวเพ่ือฟีด

ช้ินส่วนท่ีสัมผสักบัของเหลวไดรั้บการคดัเลือกเพ่ือรับประกนัความเขา้กนัไดดี้กบัสารเคมีภณัฑส่์วนใหญ่ท่ีใชโ้ดยทัว่ไป
เน่ืองจากสารเคมีภณัฑมี์หลากหลายชนิดในทอ้งตลาดเราขอแนะนาํใหต้รวจสอบความเขา้กนัไดข้องสารเคมี ผลิตภณัฑท่ี์บรรจุและ
วสัดุท่ีสัมผสั
วสัดุท่ีใช้ในหัวป๊ัม (มาตรฐาน)
บอดี ้: PVDF
บอลวาล์ว : PVDF
ลูกบอลกันย้อน :         เซรามิค
ชนิดแผ่นไดอะแฟรม :  PTFE

1.สวิตชเ์ปิด-ปิด
2.ส่วนควบคุม (จอดิสเพลย)์
3.หวัป๊ัมจ่าย
4.วาลว์ไล่อากาศ
5.หวัต่อท่อส่ง
6.หวัต่อท่อดูด
7.ฐานเคร่ือง (อุปกรณ์เสริม)



ป๊ัมฟีด มาพร้อมกบัอุปกรณ์เสริมท่ีจาํเป็นสาํหรับการติดตั้งท่ีถูกตอ้ง คุณจะพบส่ิงต่อไปน้ีในบรรจุภณัฑ์ :
ฟุตวาลว์, วาลว์กนัยอ้น, ท่อดูดแบบใส, ท่อใสสาํหรับวาลว์จ่าย, ท่อส่งแบบทึบ, ป๊ัมสูบ, ท่ีค ํ้าสาํหรับการติดตั้งบนผนงั,
เซ็นเซอร์วดัระดบัและคู่มือการใชง้าน

ข้อควรระวงั
อ่านรายละเอียดต่อไปนีอ้ย่างละเอียดก่อนดําเนินการติดตั้งหรือบํารุงรักษาป๊ัม
ข้อควรระวงั! ผลิตภัณฑ์นีเ้หมาะสําหรับการใช้งานโดยผู้ท่ีมีความชํานาญระดับมืออาชีพ
ข้อควรระวงั! ถอดแหล่งจ่ายไฟก่อนการติดตั้งหรือการบํารุงรักษาผลิตภณัฑ์
ข้อควรระวงั! ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์
 H2SO4 กรดซัลฟิวริก  ป๊ัมทั้งหมดไดรั้บการทดสอบดว้ยนํ้าท่ีเติมสารเคมีภณัฑท่ี์สามารถทาํปฏิกิริยากบันํ้า ทาํให้

ส่วนต่างๆของท่อแหง้สนิท
 ติดตั้งป๊ัมในบริเวณท่ีอุณหภูมิแวดลอ้มไม่เกิน 40 องศาเซลเซียสและความช้ืนสมัพนัธ์ตํ่ากวา่ 90%  ป๊ัมกนันํ้าไดท่ี้

ระดบั  IP65    หลีกเล่ียงการติดตั้งป๊ัมในท่ีท่ีสมัผสักบัแสงแดดโดยตรง
 ติดตั้งป๊ัมในท่ีท่ีสามารถเขา้ทาํการตรวจเช็คและการบาํรุงรักษาไดง่้ายจากนั้นใหย้ดึป๊ัมไวอ้ยา่งแน่นหนาเพ่ือป้องกนั

การสัน่สะเทือนท่ีมากเกินไป
 ตรวจสอบวา่แหล่งจ่ายไฟท่ีมีอยูใ่นระบบโครงข่ายสามารถใชง้านไดก้บัท่ีระบุไวใ้นฉลากป๊ัม
 หากใชท่้อฉีดความดนัสูงตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจเสมอวา่แรงดนัของระบบไม่เกินแรงดนัการทาํงานสูงสุดท่ีระบุไว้

ในฉลากของการใชป๊ั้มก่อนสตาร์ทเคร่ือง

A = แหล่งจ่ายไฟ

B =  เคร่ืองวดั

ป๊ัมตอ้งเช่ือมต่อกบัแหล่งจ่ายไฟท่ีสอดคลอ้งกบัท่ีระบุไวบ้นฉลากท่ีอยู่
ดา้นขา้งของป๊ัม การไม่ปฏิบติัตามขอ้จาํกดัเหล่าน้ีสามารถส่งผล
เสียหายต่อตวัป๊ัมได้

ป๊ัมไดรั้บการออกแบบเพ่ือรับรองรับแรงดนัไฟฟ้าเกินเลก็นอ้ย ดงันั้น
เพ่ือป้องกนัไม่ใหป๊ั้มเกิดความเสียหาย จาํเป็นตอ้งแน่ใจเสมอวา่ป๊ัมไม่
มีแหล่งจ่ายไฟร่วมกบัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าชนิดอ่ืนท่ีสร้างแรงดนัไฟฟ้าสูง
การเช่ือมต่อกับสาย 3 เฟส 380V ควรทาํระหว่างเฟสและเป็นกลาง
เท่าน้ัน ไม่ควรเช่ือมต่อระหว่างเฟสและสายดนิ

การต่อสายไฟ



1 – จุดของหวัฉีด 
2 – เช่ือมต่อหวัฉีด
3 – ซีลกนัร่ัว
4 – ท่ียดึท่อ
5 – ตวัจบัยดึท่อ 
6 –  แหวน
7 –  ท่อส่ง
8 –  วาลว์ส่ง
9 –  หวัป๊ัม 
10 – วาลว์จ่ายออก
11 –  วาลว์ดูด 
12 –  ท่อดูด
13 –  ฟุตกรอง
14 – เช่ือมต่อวาลว์จ่ายออก

ระบบท่อ

หลงัจากผา่นการใช้งานไปประมาณ 800 ชัว่โมง ให้ขนัน๊อตในตวัป๊ัมท่ีแรงบิด 4 นิวตนัเมตร (ขนัน๊อตให้กระชบั)
เม่ือทําการเช่ือมตอ่ระบบทอ่ ตรวจสอบให้แน่ใจวา่คณุทําตามคําแนะนําด้านลา่ง:
• ฟุตวาล์วต้องติดตัง้ให้อยูห่า่งจากสว่นปลาย 5-10 ซม. เพ่ือปอ้งกนัตะกอนเข้ามาปิดกัน้และทําลายชิน้สว่นไฮดรอลกิของป๊ัม
• ป๊ัมมาพร้อมกบัทอ่เข้าและออกท่ีมีขนาดท่ีเหมาะกบัลกัษณะของระบบทอ่ของป๊ัม หากคณุจําเป็นต้องใช้ทอ่ท่ีมีความยาวมากขึน้คณุ

ควรใช้ทอ่ท่ีมีขนาดเทา่กนักบัป๊ัม
• สําหรับการใช้งานภายนอกท่ีท่อจ่ายอาจได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์เราขอแนะนําให้ใช้ทอ่สีดําท่ีสามารถทนตอ่รังสีอลัตราไวโอเลตได้
• แนะนําให้วางตําแหน่งจดุของหวัฉีดให้อยูส่งูกวา่ป๊ัมหรือถงั
• วาล์วห ัวฉ ีดท่ีให้มาพร้อมกบัป๊ัม ต้องติดตัง้ท่ีปลายสดุของระบบการจ่ายออก
การเริ่มต้นใช้งาน
เม่ือการดําเนินการทัง้หมดดงักลา่วเสร็จสิน้แล้วป๊ัมก็พร้อมท่ีจะเร่ิมทํางาน
เตรียมความพร้อม
• เปิดให้ป๊ัมทํางาน
• เปิดวาล์วด้วยการหมนุลกูบิดตามทิศทางทวนเข็มนาฬิกาและรอให้ของเหลวออกมาจากทอ่ท่ีเช่ือมตอ่อยู่
• เม่ือคณุแน่ใจวา่ป๊ัมมีของเหลวเต็มแล้วคณุสามารถปิดตวัเช่ือมตอ่และป๊ัมจะเร่ิมทํางาน

กําหนดแม่แบบ



การแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้น

ปัญหา สาเหตุท่ีเป็นไปได้ วิธีแกไ้ข
ป๊ัมทาํงานตามปกติ
แต่การฟีดสารเคมีติดขดั

วาลว์อุดตนั ทาํความสะอาดวาลว์หรือเปล่ียนหากไม่
สามารถแกะออกได้

ดูดสูงเกินไป วางตาํแหน่งของป๊ัมหรือถงัเพื่อใหล้ดความ
สูงของการดูด (ป๊ัมอยูต่ ํ่ากวา่หวัจ่ายนํ้า)

ของเหลวหนืดมากเกินไป ลดความสูงของการดูดหรือใชเ้คร่ืองสูบนํ้าท่ี
มีกาํลงัจ่ายมากข้ึน

กาํลงัการไหลไม่เพียงพอ วาลว์ร่ัว ตรวจดูวา่แหวนแน่นหรือไม่
ของเหลวหนืดมากเกินไป ใชป๊ั้มท่ีมีกาํลงัจ่ายมากข้ึนหรือลดความสูง

ของการดูด (ป๊ัมอยูต่ ํ่ากวา่หวัจ่ายนํ้า)
การอุดตนัของวาลว์บางส่วน ทาํความสะอาดวาลว์หรือเปล่ียนใหม่หาก

ไม่สามารถแกะออกได้
กาํลงัการไหลของป๊ัมท่ี
มากเกินไปหรือผดิปกติ

เกิดกาลกันํ้าในระบบการจ่าย ตรวจสอบการติดตั้งวาลว์จ่าย ใส่วาลว์ดนั
กลบัถา้ไม่เพียงพอ

ท่อส่ง PVC โปร่งแสง ใชท่้อ PE ทึบแสงในการส่ง
ป๊ัมไม่ไดรั้บการสอบเทียบอยา่งเหมาะสม ตรวจสอบความสามารถในการไหลของป๊ัม

เทียบกบัความดนัของระบบ
ไดอะแฟรมหกั แรงดนัยอ้นกลบัมากเกินไป ตรวจสอบความดนัของระบบ ตรวจสอบ

วาลว์จ่ายอุดตนัหรือไม่ ตรวจสอบวา่มีการ
อุดตนัระหวา่งวาลว์ส่งและจุดหวัฉีดหรือไม่

การทาํงานโดยไม่มีของเหลว ตรวจสอบการอยูต่วัของฟตุวาลว์ ใชห้วัวดั
ระดบัเคมีเพื่อหยดุการทาํงานของป๊ัมเม่ือ
สารเคมีในถงัหมด

ตวัแบ่งไม่ถูกตอ้ง หากมีการเปล่ียนตวัแบ่งใหต้รวจสอบให้
แน่ใจวา่มีการทาํใหแ้น่นหนาอยา่งถูกตอ้ง

ป๊ัมไม่ทาํงาน แหล่งจ่ายไฟไม่เพียงพอ ตรวจสอบวา่ขอ้มูลจากแผน่สเป็คป๊ัม วา่
สอดคลอ้งกบัระบบกระแสไฟฟ้าหรือไม่



แผงควบคุม - CTRL SERIES

เขา้สู่โปรแกรมเมนู

เม่ือกดในระหวา่งท่ีป๊ัมกาํลงัทาํงานจะแสดงค่าโปรแกรมท่ีตั้งไวเ้ป็นประจาํบนจอแสดงผล เม่ือกดพร้อมกบัปุ่ม                             เป็นการเพ่ิมค่า
หรือลดค่า ข้ึนอยูก่บัโหมดการทาํงานท่ีเลือก ในระหวา่งโปรแกรมกดปุ่ม "enter“ จะเป็นการยนืยนัการเขา้สู่เมนูต่างๆและการปรับเปล่ียนภายใน
เมนูเดียวกนั

เร่ิมและหยดุป๊ัม ในกรณีท่ีมีระดบัการแจง้เตือน (เฉพาะฟังกช์นัการแจง้), สญัญาณเตือนการไหลและการเตือนความจาํการทาํงานจะทาํใหส้ญัญาณ
บนจอแสดงผลดบัลง

ใชเ้พื่อ "ออกจาก" เมนูระดบัต่างๆ ก่อนท่ีจะออกจากโปรแกรมเสร็จส้ินระบบจะถามคุณวา่คุณตอ้งการบนัทึกการเปล่ียนแปลงใด ๆ หรือไม่

เขา้ถึงเมนูสอบเทียบป๊ัม หากปิดโหมด เมนูสอบเทียบจะไม่ทาํงาน (Calibration)

ใชเ้พื่อเรียกใชง้านผา่นเมนูหรือเพิ่มค่าตวัเลขท่ีจะเปล่ียนแปลง สามารถใชเ้พื่อเร่ิมตน้การใชง้านในโหมดแบทช์

ใชเ้พื่อเรียกใชง้านทางลดัผา่นเมนูหรือลดค่าตวัเลขท่ีจะเปล่ียนแปลง

ไฟ LED สีเขียวกะพริบระหวา่งการใชง้าน

ไฟ LED สีแดงติดข้ึนในสถานการณ์สญัญาณเตือนต่างๆ

การเช่ือมต่อไฟฟ้า

1
 รีเลยส์ัญญาณเตือน

2

3  หลกั  + ออก 4-20 mA
โหลดสูงสุด 500 Ω4  หลกั  -

5  Input ควบคุมจากระยะไกล   
(เร่ิม-หยดุ)6

7
 Input หวัวดัอุณหภูมิ

8

9
 Input เซ็นเซอร์วดัการไหล

10

B Input การควบคุมระดบั



คุณสามารถเขา้สู่โปรแกรมเมนูโดยการกดปุ่ม   นานกวา่สามวินาที ปุ่ม                   สามารถใชเ้พ่ือการเรียกใชผ้า่นรายการเมนู  ปุ่ม 
                 ใชเ้พ่ือเขา้ถึงการเปล่ียนแปลงต่างๆ  ป๊ัมถูกตั้งโปรแกรมไวใ้นโหมดมาตรฐานจากโรงงาน   ป๊ัมจะกลบัสู่โหมดการทาํงานโดย
อตัโนมติั
หลงัจาก 1 นาทีท่ีไม่มีการดาํเนินการใดๆ ทุกขอ้มูลท่ีป้อนในกรณีเหล่าน้ีจะไม่ไดรั้บการบนัทึก   ปุ่ม                 สามารถใชใ้ชเ้พ่ือออกจาก
โปรแกรมต่างๆ เม่ือออกจากโปรแกรมการแสดงผลจะแสดง: 
  

  กดปุ่ม                     เพ่ือยนืยนัการเลือก

เมนูโปรแกรมสําหรับ CTRL series



ตั้งค่าภาษา

โปรแกรม การทํางาน

ป๊ัมถูกตั้งค่าเป็นภาษาองักฤษจากโรงงาน ทาํใหส้ามารถเลือกภาษาได ้
สามารถเปล่ียนไดโ้ดยการกดปุ่ม              จากนั้นกดปุ่ม                 เพื่อตั้ง
ค่าใหม่  กดปุ่ม               เพื่อยนืยนัและกลบัสู่เมนูหลกั

ตอนท่ี 1 การใช้งานด้วยตนเอง

โปรแกรม การทาํงาน

ป๊ัมทาํงานในโหมดมาตรฐาน  การไหลสามารถควบคุมฟังกช์ัน่การ

กาํหนดค่าป๊ัมโดยการกดปุ่ม                               พร้อมกนัเพ่ือเพ่ิมค่า

อตัราการไหล หรือกดปุ่ม                               เพ่ือลดค่า

การแสดงค่าระหว่างการใช้งาน การแสดงค่าระหว่างการตั้งค่า (ปุ่ม MODE)

โปรแกรม

การตั้งค่า

การตั้งค่า
ฟังกช์ัน่ป๊ัม

ฟังกช์ัน่ป๊ัม



ตอนที่ 2 - การใช้งานสัดส่วนกับค่า pH (ค่าโรงงาน)

โปรแกรม การทาํงาน

มาตรวดัป๊ัมและการควบคุมค่า pH ดว้ยสารละลาย
ลาํดบัในโปรแกรม: เซ็ทพอ้ยท ์ชนิดการเซ็ทพอ้ยท ์ช่วงสัดส่วนและ
ช่วงการเตือน ชนิดการเซท็พ้อยท์: กรด

ค่า pH

โปรแกรม

การตั้งค่า

การตั้งค่า
ฟังกช์ัน่ป๊ัม

ฟังกช์ัน่ป๊ัม

โปรแกรม

ค่า pH

เซ็ทพอ้ยท์

ชนิดการเซ็ทพอ้ยท์

กรด

ช่วงของโพรบ

ช่วงการเตือน

เปิด

การเตือน O.F.

ความละเอียด

โพรบคาริเบรท

เปิด

ปรับอุณหภูมิดว้ยมือ

25 C

ปรับอุณหภูมิดว้ยมือ

ปรับอุณหภูมิดว้ยมือ
25 C

25 C

ช่วงสดัส่วน

ช่วงการเตือนช่วงการเตือน
ชนิดการเซ็ทพอ้ยท:์ ด่าง

อตัราไหล

สูงสุด

สูงสุด

อตัราไหล

ป๊ัมหยดุทาํงาน

ป๊ัมหยดุทาํงาน
ช่วงการเตือนช่วงการเตือน

ช่วงสดัส่วน

เซ็
ทพ

อ้ย
ท์

เซ็
ทพ

อ้ย
ท์

นอกจากน้ียงัสามารถตั้งโปรแกรม:
• O.F.A (เตือนการฟีดมากเกินไป) จาํนวนคร้ังใน1นาที หรือ

มากกวา่เวลาท่ีสัญญาณเตือนจะถูกเรียกใช ้ถา้ค่า pH ไม่ถึงจุดท่ี
กาํหนด

•  ความละเอียดในการวดั (1 หรือ 2 จุดทศนิยม)
• ปิดใชง้าน / เปิดใชง้าน ของขั้นตอนการคาริเบรท
•  ปรับค่าอุณหภูมิดว้ยมือเป็น ºC (ค่าโรงงาน) หรือ ºF

ความถ่ีสูงสุดสามารถแกไ้ขไดใ้นระหวา่งการทาํงานโดยกดปุ่ม                      

พร้อมกนัเพื่อเพิม่การไหลหรือกดปุ่ม                   พร้อมกนัเพื่อลดการไหล

การแสดงผลระหวา่งการใชง้าน การแสดงผลระหวา่งการตั้งค่า (ปุ่ม MODE)

• ชนิดเซ็ทพอ้ยท ์
กรด/ด่าง

สถานะ
เซ็นเซอร์การไหล การวดัค่า pH

ค่าปริมาณปัจจุบนั
(ข้ึนอยูก่บัหน่วยวดัท่ีเลือก)
เปอร์เซ็นต ์    ความถ่ี
l/h, Gph, ml/m

สถานะป๊ัม
วา่ง =   ป๊ัมช่วงเร่ิมตน้

ชัว่คราว = ป๊ัมหยดุชัว่คราว
หยดุ  =    ป๊ัมหยดุน่ิง

สถานะและการเตือน
Cal = การคาริเบรท ‐

ไม่สาํเร็จ
Lev = ระดบัการเตือน
Flw  = เตือนการไหล
Alm = การวดันอกช่วง

การเตือน
OFA = เตือน O.F.A.

Alca
Lev P100 %

7.00pH
Stop

ลาํดบัการแสดง
SP = ค่าเซ็ทพอ้ยท์
BP = ค่าช่วงตามสัดส่วน
BA = ค่าช่วงการเตือน
OFA = ค่า O.F.A.
Temp = ค่าอุณหภูมิ

ค่าการวดัSP
4.50pH

7.00pH
P100 %

ค่าปริมาณท่ีกาํหนดไว้
(ข้ึนอยูก่บัหน่วยวดัท่ีเลือก)

เปอร์เซ็นต ์ความถ่ี l/h, Gph, ml/m



ตอนที่ 3 - ปริมาณที่เหมาะสมกับการวัดค่ารีดอกซ์ท ี่อาจเกดิข ึน้ (O.R.P. )

โปรแกรม การทาํงาน

มาตรวดัป๊ัมและการควบคุมค่า pH ดว้ยสารละลาย
ลาํดบัในโปรแกรม: เซ็ทพอ้ยท ์ ชนิดการเซ็ทพอ้ยท ์ ช่วงสัดส่วนและ ช่วงการเตือน 
ชนิดการเซท็พ้อยท์: สงูสดุ

ชนิดการเซ็ทพอ้ยท:์ ตํ่าสุด

ช่วงการเตือน ช่วงการเตือน

ช่วงการเตือน ช่วงการเตือน

อตัราไหล
สูงสุด

สูงสุดอตัราไหล

ป๊ัมหยดุทาํงาน

ช่วงสดัส่วน

ช่วงสดัส่วน

ป๊ัมหยดุทาํงาน

เซ็
ทพ

อ้ย
ท์

เซ็
ทพ

อ้ย
ท์

โปรแกรม

นอกจากน้ียงัสามารถตั้งโปรแกรม:
• O.F.A (เตือนการฟีดมากเกินไป) จํานวนครัง้ใน1นาที หรือมากกวา่เวลาท่ีสญัญาณ

เตือนจะถกูเรียกใช้ ถ้าคา่ pH ไมถ่งึจดุท่ีกําหนด
• ความละเอียดในการวดั (1 หรือ 2 จุดทศนิยม)
• ปิดใชง้าน / เปิดใชง้านจากขั้นตอนการคาริเบรท
ความถ่ีสูงสุดสามารถแกไ้ขไดใ้นระหวา่งการทาํงานโดยกดปุ่ม                  พร้อมกนัเพ่ือเพ่ิม
การไหลหรือกดปุ่ม                  พร้อมกนัเพ่ือลดการไหล

ชนิดเซ็ทพอ้ยท์
สูงสุด/ตํ่าสุด

สถานะ
เซ็นเซอร์การไหล การวดัค่ารีดอกซ์

ท่ีอาจจะเกิดข้ึน

ค่าปริมาณปัจจุบนั
(ข้ึนอยูก่บัหน่วยวดัท่ีเลือก)
เปอร์เซ็นต ์    ความถ่ี
l/h, Gph, ml/m

สถานะป๊ัม
วา่ง =   ป๊ัมช่วงเร่ิมตน้
หยดุ  =    ป๊ัมหยดุน่ิง

สถานะและการเตือน
Cal = การคาริเบรท ‐

ไม่สาํเร็จ
Lev = ระดบัการเตือน

OFA = เตือน O.F.A.

Alm = การวดันอกช่วง
ชัว่คราว = ป๊ัมหยดุชัว่คราว

Flw = เตือนการไหล

การเตือน

High
Lev Stop

560mV
P100 %

การแสดงผลระหวา่งการใชง้าน การแสดงผลระหวา่งการตั้งค่า (ปุ่ม MODE)

SP = ค่าเซ็ทพอ้ยท์
ลาํดบัการแสดง

BP = ค่าช่วงตามสัดส่วน
BA = ค่าช่วงการเตือน
OFA = ค่า O.F.A.

ค่าการวดั

ค่าปริมาณท่ีกาํหนดไว้
(ข้ึนอยูก่บัหน่วยวดัท่ีเลือก)

เปอร์เซ็นต ์ความถ่ี l/h, Gph, ml/m

SP
450mV

560mV
P100 %

การตั้งค่า
ฟังกช์ัน่ป๊ัม

ฟังกช์ัน่ป๊ัม
ค่ารีดอกซ์

เซ็ทพอ้ยท์

ชนิดการเซ็ทพอ้ยท์

โพรบแบนด์

ช่วงการเตือน

การเตือน O.F.

โพรบคาริเบรท



โปรแกรม

การตั้งค่า

การตั้งค่า
ฟังกช์ัน่ป๊ัม

อตัราการไหลสูงสุด

อตัราการไหลสูงสุด

การตั้งค่าน้ีทาํใหส้ามารถกาํหนดอตัราการไหลสูงสุดท่ีป๊ัมได ้ และโหมด
โปรแกรม (% หรือความถ่ี) จะใชเ้ป็นหน่วยวดัมาตรฐานเม่ือแสดงการไหล

สามารถเปล่ียนไดโ้ดยกดปุ่ม                   แลว้ใชปุ่้ม                               เพ่ือ

ตั้งค่าใหม่ กดปุ่ม                   เพ่ือยนืยนัและกลบัสู่เมนูหลกั

โปรแกรม

การตั้งค่า

การตั้งค่า
ฟังกช์ัน่ป๊ัม

อตัราการไหลสูงสุด

รีเลยก์ารเตือน

ใชเ้พ่ือตั้งรีเลยก์ารเตือนในสถานการณ์ท่ีไม่มีสัญญาณเตือน 
ถา้เปิด (ค่าเร่ิมตน้) หรือปิด

สามารถเปล่ียนไดโ้ดยการกดปุ่ม                    แลว้ใชปุ่้ม                               

เพ่ือตั้งค่าใหม่  กดปุ่ม                     เพ่ือยนืยนัและกลบัสู่เมนู
หลกั   

ตอนท่ี 5 ตั้งค่ารีเลยก์ารเตือน

ตอนท่ี 4 ตั้งค่าการไหลสูงสูด

โปรแกรม การทาํงาน

โปรแกรม การทาํงาน

ตอนท่ี 6 ตัง้เวลาเปิดเคร่ือง
โปรแกรม การทาํงาน

โปรแกรม

การตั้งค่า

การตั้งค่า
ฟังกช์ัน่ป๊ัม

อตัราการไหลสูงสุด

รีเลยก์ารเตือน

ภาษา

ตั้งเวลาเปิด

ผูใ้ชส้ามารถตั้งหน่วงเวลาในการเปิดป๊ัมเม่ือป๊ัมปิดทาํงานเอง การดีเลยน้ี์จะมีผล
เฉพาะเม่ือปิดป๊ัมแลว้เปิดใหม่อีกคร้ังโดยถอดสายไฟออก สามารถตั้งปิดค่าน้ีได ้
(Off ‐ ค่าเร่ิมตน้จากโรงงาน) หรืออาจตั้งเวลาดีเลยไ์ดต้ั้งแต่ 1 ถึง 60 นาที
ไฟ LED กะพริบเป็นจงัหวะในขณะท่ีการดีเลยก์าํลงัทาํงานอยู ่(1 วนิาทีติด - 1 
วนิาทีดบั) และการนบัถอยหลงัจะแสดงข้ึนท่ีจอแสดงผลเป็นวนิาที 
ถา้ป๊ัมอยูใ่นโหมดหยดุ ไฟ LED จะกระพริบเพียงอยา่งเดียว ในขณะท่ีการดีเลย์
กาํลงัทาํงานอยู ่ระบบจะปิดการใชง้านฟังกช์ัน่การเขา้สู่เมนูและตั้งค่าเวลาเพื่อปิด

กดปุ่ม                   เพื่อเขา้ถึงตวัเลือกการแกไ้ข และกดปุ่ม                 และ

 เพื่อตั้งค่าท่ีตอ้งการ กดปุ่ม                    เพื่อยนืยนัและกลบัสู่เมนูหลกั



ตอนท่ี 7 ตัง้คา่การหน่วงเวลา
PROG

PROG
Configuration

enter

Configuration
Pump functions

Max flow rate
P100 %

Language
English

Delay power ON
off

Delay calib
off

Alarm Relay
N . Open

โปรแกรม

การตั้งค่า
ฟังกช์ัน่ป๊ัม

อตัราการไหลสูงสุด

รีเลยก์ารเตือน

ภาษา

หน่วงเวลาเปิดเคร่ือง

คาริเบรทดีเลย์

โปรแกรม การทาํงาน

การตั้งค่าน้ีใชเ้พ่ือตั้งค่าการหน่วงเวลาทาํงานของป๊ัมหลงัจากการคาลิเบรทหวัวดั 
(Redox หรือ pH)
สามารถปิดค่าน้ีได ้(Off ‐ ค่าเร่ิมตน้จากโรงงาน)  หรืออาจตั้งหน่วงเวลาได้
ตั้งแต่ 1 ถึง 60 นาที
ไฟ LED สัญญาณเตือนกะพริบเป็นจงัหวะในขณะท่ีกาํลงัทาํงานอยู ่(1 วนิาที
ติด - 1 วนิาทีดบั) และการนบัถอยหลงัจะแสดงข้ึนท่ีจอแสดงผลเป็นวนิาที
ถา้ป๊ัมอยูใ่นโหมดหยดุ ไฟ LED จะกระพริบเพียงอยา่งเดียว ขณะท่ีการหน่วง
เวลาระบบจะปิดการใชง้านฟังกช์ัน่โดยการเขา้สู่เมนูและการตั้งค่าเวลาเป็นปิด

กดปุ่ม                   เพ่ือเขา้ถึงตวัเลือกการแกไ้ข และใชปุ่้ม               และ 

เพ่ือตั้งค่าท่ีตอ้งการ กดปุ่ม                   เพ่ือยนืยนัและกลบัสู่เมนูหลกั

ตอนท่ี 8 คาลิเบรทการไหล

โปรแกรม

การตั้งค่า

คาริเบรทป๊ัม

คาริเบรทป๊ัม คาริเบรทอตัโนมติั

คาริเบรทอตัโนมติั

คาริเบรทอตัโนมติั

ค่าปริมาณ CC ต่อการป๊ัมท่ีบนัทึกไวจ้ะปรากฏในเมนูหลกั
สามารถปรับเทียบไดส้องวธีิ:
แบบดว้ยตนเอง – ป้อนค่าซีซีต่อการป๊ัมดว้ยตนเองโดยใชปุ่้ม                            

และยนืยนัโดยกดปุ่ม 

แบบอตัโนมติั – ป๊ัมจะทาํการป๊ัม 100 คร้ัง  เร่ิมตน้โดยกดปุ่ม                  ใน

ขั้นตอนสุดทน้ของกระบวนการน้ี แลว้ป้อนปริมาณท่ีป๊ัมดูดไดโ้ดยใชปุ่้ม                      

                              และยนืยนัโดยกดปุ่ม 
ตวัเลขท่ีป้อนจะใชใ้นการคาํนวณการไหล

โปรแกรม การทาํงาน

ตอนท่ี 9 สถิติ

การตั้งค่า

โปรแกรม

การตั้งค่า

โปรแกรม การทาํงาน

สถิติ

สถิติ

สถิติ

สถิติ

สถิติ

สถิติ

สโตรค

ชัว่โมง

รีเซ็ทสถิติ

รีเซ็ท

พาวเวอร์ (กาํลงัไฟฟ้า)

ชัว่โมง

เมนูหลกัจะแสดงผลเวลาการทาํงานของป๊ัม 
กดปุ่ม                   เพ่ือดูสถิติอ่ืน ๆ :
• สโตรค = จาํนวนสโตรคท่ีทาํโดยป๊ัม
• Q.ty (L) = ปริมาณการฉีดป๊ัมเป็นลิตร ตวัเลขน้ีคาํนวณจากค่า

ปริมาณ         ซีซี / สโตรค ท่ีบนัทึกไว้
• พาวเวอร์ (กาํลงัไฟฟ้า) = จาํนวนการทาํงานของป๊ัม

• รีเซ็ท = ใช้ปุ่ ม                           เพ่ือรีเซท็คา่ตวันบั (YES)

         หรือคา่อ่ืน ๆ (NO) จากนัน้ยืนยนัโดยการกดปุ่ ม 

• กดปุ่ม                    เพ่ือกลบัสู่เมนูหลกั

ปริมาณ (ลิตร)



โปรแกรม การทาํงาน
โปรแกรม

การตั้งค่า

รหสัผา่น

รหสัผา่น

เม่ือเขา้รหสัผา่นคุณสามารถเขา้สู่เมนูโปรแกรมและดูค่าท่ีกาํหนดทั้งหมด ระบบ
จะขอรหสัผา่นทุกคร้ังท่ีคุณตอ้งการแกไ้ข เส้นกระพริบแสดงถึงหมายเลขท่ี
สามารถแกไ้ขได้

ใชปุ่้ม                เพ่ือเลือกหมายเลข (จาก 1 ถึง 9) และใชปุ่้ม                  เพ่ือ

เลือกหมายเลขท่ีจะแกไ้ข  และยนืยนัโดยกดปุ่ม                  

การตั้งค่าดว้ยระหสั "0000" (ค่าเร่ิมตน้) รหสัผา่นจะถูกลบออก

10 รหสัผา่น

ตอนท่ี 11 การแจง้เตือนการไหล

โปรแกรม

การตั้งค่า

โปรแกรม การทาํงาน

การแจง้เตือน

การไหล

การแจง้เตือนการไหล

การแจง้เตือนการไหล

การแจง้เตือนการไหล-เปิด

ค่าน้ีทาํใหส้ามารถเปิดใชง้าน (ปิดใชง้าน) เซ็นเซอร์การไหลได้

เม่ือเปิดใชง้าน (เปิด) กดปุ่ม                เพ่ือขอหมายเลขจาํนวนของป๊ัมท่ีรอ 

สัญญาณเตือนเรียกใชง้าน จาํนวนจะกระพริบเม่ือคุณกดปุ่ม  

และคุณสามารถใชปุ่้ม                              เพ่ือปรับค่า  และยนืยนัโดยกดปุ่ม
  
                     กดปุ่ม                     เพ่ือกลบัสู่เมนูหลกั

ตอนท่ี 12 ระดบัการแจง้เตือน

โปรแกรม

การตั้งค่า

การแจง้เตือน
ระดบัการแจง้เตือน

แจง้เตือนการไหล

ทาํใหส้ามารถตั้งค่าป๊ัมไดเ้ม่ือมีการเปิดใชง้านเซ็นเซอร์การแจง้เตือน กล่าวคือ
คุณสามารถเลือกไดว้า่จะหยดุการใชง้าน (หยดุ) หรือเปิดใชง้านสัญญาณเตือน
โดยไม่ตอ้งหยดุการทาํงานของป๊ัม
การเปล่ียนแปลงสามารถทาํไดโ้ดยการกดปุ่ม                 แลว้ใชปุ่้ม 

เพ่ือตั้งชนิดการเตือน ยนืยนัโดยกดปุ่ม                   

กดปุ่ม                   เพ่ือกลบัสู่เมนูหลกั

โปรแกรม การทาํงาน



โปรแกรม

การตั้งค่า

หน่วย

มาตรฐาน

หน่วย
มาตรฐาน

หน่วย

ตอนท่ี 13 หน่วยแสดงผลการไหล
โปรแกรม การทาํงาน

ทาํใหส้ามารถกาํหนดหน่วยของการวดัปริมาณบนจอแสดงผลได้

การเปล่ียนแปลงสามารถทาํไดโ้ดยการกดปุ่ม                   แลว้ใชปุ่้ม  

                              เพ่ือตั้งหน่วยของการวดั เลือกระหวา่ง L / h (ลิตร/ชัว่โมง)

Gph (แกลลอน/ชัว่โมง) ml / m (มิลลิลิตร/นาที) หรือมาตรฐาน 

(% หรือความถ่ี ข้ึนอยูก่บัการตั้งค่า) 

กดปุ่ม                  เพ่ือยนืยนัและกลบัสู่เมนูหลกั

ตอนท่ี 14 ตั้งค่าการหยดุชัว่คราว

โปรแกรม

การตั้งค่า

การหยดุชัว่คราว

เปิด

โปรแกรม การทาํงาน

สามารถหยดุป๊ัมชัว่คราวไดด้ว้ยรีโมตอินพทุ  การตั้งค่าโรงงานคือ การเปิดใช้

งานแบบมาตรฐาน  สามารถเปล่ียนแปลงได้โดยการกดปุ่ ม                         

                 แล้วใช้ปุ่ ม                           เพ่ือตั้งค่าใหม่ 

(N.OPEN = เปิด หรือ N. CLOSED = ปิด)

กดปุ่ม                     เพ่ือยนืยนัและกลบัสู่เมนูหลกั



เมนูคาริเบรท pH
กดปุ่ม CAL คา้งไว ้3 วนิาทีจะเขา้สู่เมนูคาลิเบรท 
หากไม่ไดรั้บการคาลิเบรทระหวา่งการตั้งโปรแกรม ส่ิงต่อไปน้ีจะปรากฏบนหนา้จอ:

สามารถเลือกโหมดอตัโนมติัหรือแบบดว้ยตนเองได ้ในทั้งสองกรณีเคร่ืองจะคาลิเบรทอตัโนมติัเป็น pH 7

• คาลิเบรทอตัโนมติั

ค่าบฟัเฟอร์ของสารละลายจะปรากฏบนจอแสดงผล  ใส่ตวัวดัค่าลงในขวดและกดปุ่ม                     นบัถอยหลงั 60 วนิาที ขั้นตอนการคาลิเบรทเสร็จ

ส้ินจะปรากฏข้ึนบนจอแสดงผล หากคุณภาพการจดัตาํแหน่งตํ่ากวา่ 50% ขอ้ความผดิพลาดจะปรากฏบนหนา้จอแสดงผล และคุณควรกดปุ่ม                       

เพ่ือออกจากการคาลิเบรท (ป๊ัมจะออกโดยอตัโนมติัหลงัจากผา่นไป 4 วนิาที) หากคุณภาพสูงกวา่ 50% จะปรากฏค่าบนหนา้จอแสดงผลและหลงัจาก

กดปุ่ม                   บฟัเฟอร์สารละลายท่ี pH 4 หรือ 9 จะไดรั้บการร้องขอ เม่ือถึงขั้นตอนน้ีจะเหมือนกบัขัน้ตอนขา้งตน้

• คาลิเบรทดว้ยตนเอง

เม่ือค่าบฟัเฟอร์ของสารละลายปรากฏบนจอแสดงผล ใส่ตวัวดัลงในขวดและกดปุ่ม                  นบัถอยหลงั 60 วนิาที ขั้นตอนการคาลิเบรทเสร็จส้ิน

จะปรากฏข้ึนบนจอแสดงผล  หากคุณภาพการจดัตาํแหน่งตํ่ากวา่ 50%  ขอ้ความผดิพลาดจะปรากฏบนหนา้จอแสดงและคุณควรกดปุ่ม                  เพ่ือ

ออกจากการคาลิเบรท (ป๊ัมจะออกโดยอตัโนมติัหลงัจากผา่นไป 4 วินาที) หากคุณภาพสูงกวา่ 50% จะปรากฏคา่บนหน้าจอแสดงผล และหลงัจากกด

ปุ่ม                ค่า pH 7.00 กะพริบบนหนา้จอ ใชปุ่้ม                           เพ่ือป้อนค่าโซลูชนัของคุณ แลว้กดปุ่ม                 เพ่ือยนืยนัและเร่ิมขั้นตอน

การคาลิเบรทตามเดิม

คาลิเบรท

อตัโนมติั

คาลิเบรทอตัโนมติั รอ 60 วนิาที

ค่าบฟัเฟอร์ท่ีปรากฏ

คาลิเบรทดว้ยตนเอง รอ 60 วนิาที

ค่าบฟัเฟอร์ท่ีปรากฏ

หากการคาลิเบรททํางาน:



เมนูคาลิเบรทของ Potential Redox (O.R.P)
กดปุ่ม CAL คา้งไว ้3 วนิาทีจะเขา้สู่เมนูคาลิเบรท  หากไม่ไดรั้บการคาลิเบรทระหวา่งการตั้งโปรแกรม ส่ิงต่อไปน้ีจะปรากฏบนหนา้จอ:

หากการคาลิเบรททาํงาน:

สามารถเลือกโหมดอตัโนมติัหรือแบบดว้ยมือได้

• คาลิเบรทอตัโนมติั

คา่บฟัเฟอร์ของสารละลายจะปรากฏบนจอแสดงผล  ใสต่วัวดัลงในขวดและกดปุ่ ม                นบัถอยหลงั 60 วินาที  ขัน้ตอนการ คาลเิบรทเสร็จสิน้

จะปรากฏขึน้บนจอแสดงผล หากคณุภาพการจดัตําแหน่งต่ํากวา่ 50% ข้อความผิดพลาดจะปรากฏบนหน้าจอแสดงผลและคณุควรกดปุ่ ม         

เพ่ือออกจากการคาลเิบรท (ป๊ัมจะออกโดยอตัโนมติัหลงัจากผา่นไป 4 วินาที) หากคณุภาพสงูกวา่ 50% คา่จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผลคณุควร

กดปุ่ ม                    เพ่ือเสร็จสิน้ขัน้ตอน

• คาลเิบรทด้วยตนเอง

บฟัเฟอร์ของสารละลายจะปรากฏบนจอแสดงผล ใสต่วัวดัลงในขวดและกดปุ่ ม                  คา่ 465 mV ควรกะพริบบนจอแสดงผลใสต่วัวดัใน

สารละลายและกดปุ่ ม                          เพ่ือแสดงคา่ของสารละลายท่ีคณุมี แล้วยืนยนัโดยกดปุ่ ม                 และเร่ิมขัน้ตอนคาลเิบรทตามเดิม

คาลิเบรท

อตัโนมติั

คาลิเบรทอตัโนมติั รอ 60 วนิาที

ค่าบฟัเฟอร์ท่ีปรากฏ

คาลิเบรทดว้ยตนเอง รอ 60 วนิาที ค่าบฟัเฟอร์ท่ีปรากฏ



การแจ้งเตือน
การแสดงผล สาเหตุ การหยดุชะงกั

LED สญัญาณเตือนคงท่ี
คาํวา่ “Lev” กระพริบ

ส้ินสุดระดบัการแจง้เตือนโดยไม่ขดัจงัหวะการทาํงาน
ของป๊ัม

เรียกคืนระดบัของเหลว

LED สญัญาณเตือนคงท่ี
คาํวา่ “Lev” และ “stop” กระพริบ ส้ินสุดระดบัการแจง้เตือนโดยขดัจงัหวะการทาํงาน

ของป๊ัม
เรียกคืนระดบัของเหลว

LED สญัญาณเตือนคงท่ี
กระพริบคาํวา่ “Flw”

การแจง้เตือนการไหลทาํงาน ป๊ัมยงัไม่ไดก้าํหนด
หมายเลขโปรแกรมของสญัญาณจากเซ็นเซอร์การไหล กดปุ่ม

พารามิเตอร์ผดิพลาด โปรแกรมกลบัสู่ค่าเร่ิมตน้ ขอ้ผดิพลาดในการส่ือสารกบั eeprom

เตือน“OFA”

กดปุ่ม                       เพื่อคืนค่าเร่ิมต้นพารามิเตอร์

กดปุ่ม                      เพื่อหยดุการกระพริบขอ“stop” 

กดปุ่มอีกคร้ังเพื่อเร่ิมป๊ัมใหม่

คาํวา่ “Alm” กระพริบ
การอ่านค่าตวัวดัอยูน่อกช่วงท่ีตั้งค่าสญัญาณเตือน

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดต้ั้งค่าพารามิเตอร์ "Alarm 
Band" ไวใ้นโปรแกรมแลว้

คาํวา่ “Cal” กระพริบ ไม่ไดค้าลิเบรทตวัวดั คาลิเบรทตวัวดั

คาํวา่ “OFA” และ คาํวา่ “stop” กระพริบ


